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7.  Ordförande informerar 
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9.  Redovisning av anmälningsärenden 2019 
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 
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Handläggare 

Avdelningschef Anna Reinhardt 

Telefon 0522-69 64 69 
anna.reinhardt@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

Föreningen IFK Uddevalla har tagit initiativ till tecknande av en överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uddevalla kommun.  

En IOP överenskommelse är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och 

upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till 

samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 

som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 

utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

 

I kultur och fritidsnämndens reglemente ingår bland annat särskilt uppdrag att aktivt 

stödja föreningar som verkar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. 
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Förvaltningen anser att föreningens initiativ till IOP överenskommelse stämmer väl med 

de uppdrag som nämnden har enligt reglementet.  Med överenskommelsen möter IFK 

Uddevalla upp de behov som finns i det definierade utanförskapsområdet, ett uppdrag 

som kommunen annars skulle få lägga egna resurser på. Den utbildningsinsats som ska 

genomföras sker med fördel tillsammans med SISU idrottsutbildarna, vilka IFK 

Uddevalla har en mycket väl etablerad samverkan med. Utöver SISU ska även 

kommunen bedriva ett nära samarbete med föreningen, framförallt bör de kompetenser 

som har uppdrag inom föreningsutveckling samt integration och inkludering ingå i 

samarbete för att ytterligare motverka segregation genom ex utslagning.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-21 KFN2019/00118 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 2019-08-21 KFN2019/00118        

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att teckna IOP överenskommelse med IFK 

Uddevalla avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar. 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna Reinhardt 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

Expediera till 

IFK Uddevalla 
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Kultur och fritid 

Kulturavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun 

och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 
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Förutsättningar för överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Uddevalla kommun 

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 

som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på 

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 

Parter i denna överenskommelse 

 

Uddevalla kommun, Kultur och fritidsnämnden  

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Föreningen IFK Uddevalla 

Box  239, 451 17  Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-0899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 
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utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

 

Målsättning 

Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla förutsättningar att fortsätta sitt 

arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar. 

Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet för att skapa en fördjupad 

kunskap hos barn, unga och deras föräldrar, om ideell verksamhet och dess 

förutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten för 

samtliga grupper i föreningens verksamhet.  Målsättningen är att IFK Uddevallas arbete 

ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa 

och inkludering. 

 

Överenskommen verksamhet 

IFK Uddevalla ska: 

 Utveckla metoder för kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet 

fungerar.  

 Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet. 

 Öka medlemmarnas engagemang i föreningens olika verksamhetsdelar – såsom 

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.  

 

Uddevalla kommun ska: 

 Genom kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med 

kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser för att ge information om 

kommunens samverkan med ideell sektor.  

 

Uppföljning 

Syftet med uppföljningsmöten är att tillse så att förutsättningar och villkor för 

överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och 

metodutveckling. 

 

 Uppföljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande  

är IFK Uddevalla. 

 Uppföljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och 

representant från Kultur och fritidsförvaltningen. 

 IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 
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kommun till stöd för uppföljningen. 

 

Ekonomi 

Uddevalla kommun ger en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla för 

avtalsperioden, under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse. 

Ersättningen utbetalas för ett år i taget med start 2019-09-01  

 

Avtalad period 

Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901–210901 med en 

uppsägningstid på 6 månader. 

 

Omförhandling, hävningsrätt, tvist 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen, inklusive budget, planeras ska 

parterna innan förändringen genomförs föra dialog. Båda parter ska godkänna 

förändringen för att den ska kunna ske. 

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall föreningen 

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig för hela 

eller del av ersättningen som betalats ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar. 

 

 

 

Datum……………………   Datum……………………  
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För IFK Uddevalla   För Uddevalla kommun 

 

 

 

……………...……………    ………………………………… 

Jan-Inge Carlsson   Monica Bang Lindberg 

Ordförande    Ordförande 

Kultur och fritidsnämnden 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Samråd: Detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl., 

Strandskogen 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit ett förslag till detaljplan för Resteröds Strand 3:1 m fl, för 

samrådsremiss. Planområdet är beläget cirka 1,5 mil söder om Uddevalla centrum och 

är cirka 10 hektar stort. Området är ursprungligen skogsfastighet och har bebyggts för 

fritidshusändamål.  

 

Samrådet gäller ändring av detaljplan, där en höjning av byggrätterna för att möjliggöra 

åretrunt-boende prövas. Kommunen bygger ut vatten och avlopp i området. Byggrätten 

ska höjas till sammanlagt 200 kvm per fastighet. Gällande plan anger en byggnadsarea 

på 60 kvm samt komplementbyggnad på 15 kvm.  

 

Detaljplanen ingår i ett område som i översiktsplanen är utpekat för permanentning, 

d.v.s konvertering från fritidshusområde till helårsboende. Inom detaljplanen finns 48 

fastigheter varav tre är obebyggda.   

 

Kultur och fritidsförvaltningens synpunkter tar sin grund i nämndens reglemente och 

verksamhetsplan, med fokus på kulturmiljö, folkhälsa, friluftsliv samt barns och ungas 

rätt till mötesplatser. Området har ett kulturmiljövärde tack vare att det är ett 

fritidshusområde, vilket skapar en särskild karaktär hos byggnader och landskap. 

 

De huvudsakliga synpunkterna anges nedan och utvecklas vidare i ärendebeskrivningen.  

 

Att områdets karaktär ska finnas kvar, även efter konvertering till åretruntboende, är en 

målsättning i översiktsplanen. Kultur och fritidsförvaltningen efterlyser vilka åtgärder 

som ska tas för att kunna göra detta. För att kunna identifiera vad som är bevarandevärt, 

och värna om detta vid konverteringen, bör den kulturhistoriskt värdefulla miljön 

utvärderas. Detta är en rekommendation enligt Kulturmiljövårdsprogrammet.  

 

Med syfte att bevara områdets karaktär samt leva upp till planbeskrivningens 

målsättningar om ”försiktighet som princip” och ”varsam kompletteringsbebyggelse” 

bör plansprängning och trädfällning undvikas. Om träd måste fällas bör de återplanteras.  

 

Planområdet är av riksintresse för natur- och kulturvärden, varför allmänhetens tillgång 

till området och dess omgivningar måste värnas. En konsekvens av att området 

permanentas är att det i större utsträckning är de som bor där som får del av det, jämfört 

med om det är ett fritidshusområde. 

 

sta
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En hållbar infrastruktur och en plan för tillgång till service är en förutsättning för 

fortsatt permanentning av kustlinjen. 

 

 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-07-08  

Samrådsremiss 

Planbeskrivning  

Plankarta    

      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att planbeskrivningen bör kompletteras med följande: 

 

En utvärdering av vilka kulturhistoriskt bevarandevärda objekt som finns i 

området, med syfte att bevara områdets karaktär vid planändringen.  

 

En plan för att värna allmänhetens tillgång till friluftslivet i planområdet och dess 

omgivningar. 

 

Kultur och fritidsnämnden anser att planbeskrivning bör revideras med följande:  

 

En begränsning av marknivåförändring och undvikande av trädfällning, för att 

bevara natur- och kulturvärden i området.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen vid fortsatt permanentning av kustlinjen 

bör skapa en hållbar infrastruktur med effektiv kollektivtrafik in till centrala Uddevalla. 

 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig i övrigt bakom förslaget till detaljplan 

 

   

Ärendebeskrivning 

 

Planområdet ingår i den så kallade Fräknestranden (kustzonen mellan Ammenäs och 

Ljungskile) och är av särskilt intresse för kulturmiljövården. Det ingår i kustzonen som 

är av riksintresse för natur- och kulturvärden enligt Miljöbalkens fjärde kapitel. Vatten- 

och strandområdena är av allmänt intresse för friluftslivet. Områden av riksintresse ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
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Översiktsplanen anger att målsättningen för Fräknestranden är att behålla områdets 

karaktär, då det är viktigt för områdets attraktivitet. Kultur och fritidsförvaltningen 

håller med om detta och anser att målsättningen bör beaktas. 

 

Enligt Uddevalla kommuns kulturmiljövårdsprogram vittnar området om en övergång 

från agrart samhälle till fritidsboende längs med fjordstränderna. Fritidshusområden har 

ett samhällshistoriskt värde och är symboler för välfärdssamhället som etablerades 

under 1900-talet, med lagstadgad semester, och en önskan att komma närmare natur och 

hav.  

 

Fritidshusområdes kulturmiljövärde utgörs inte bara av själva husen och dess 

utformning och gestaltning, utan även i den omgivande miljön/naturen, grusvägarna, 

träden, och andra detaljer som bidrar till områdets karaktär. Planområdet har den 

karaktär som är typisk för fritidshusområden; husen har anpassats efter den kuperade 

terrängen i både form och placering, och samspelar med miljön. Kultur och 

fritidsförvaltningen anser att detta är något som behöver värnas.  

 

Planbeskrivningen anför dels att natur- och kulturvärden inte påverkas negativt eftersom 

planförslaget berör befintlig bebyggelse, dels att värdena i kustzonen inte skadas med 

väl anpassad kompletteringsbebyggelse och med försiktighet som princip. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att byggnation bör anpassas efter terrängen 

och inte tvärtom. Detta för att kompletteringsbebyggelsen ska kunna anses vara väl 

anpassad. Om kompletteringsbebyggelsen ska ske med försiktighet som princip, bör 

plansprängning, omfattande markförändringar och trädfällning undvikas. 

Plansprängning är ett oåterkalleligt ingrepp i naturen. Om trädfällning sker bör det 

finnas krav på återplantering/ersättning. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår en maximal marknivåförändring på max 0,5 

meter.  Detta bidrar till planbeskrivningens formulering om hänsyn till områdets natur- 

och kulturvärden. 

 

För gällande byggnadsplan finns ett förordnande enligt 110 § Byggnadslagen som 

innebär ”förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning eller annan jämförlig åtgärd inom 

planområdets allmänplatsmark”.  

 

Planområdet har ursprungligen bebyggts för fritidshusändamål vilket färgar områdets 

karaktär. Ändringen av detaljplanen möjliggör att fritidshus kan rivas och villor byggs 

istället. Områdets kulturmiljövärde kommer att tills viss del gå förlorat som en 

konsekvens av planändringen, samt att en permanent förändring av områdets karaktär 

och upplevelsen av denna sker.  
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Identifiera bevarandevärden 

Planbeskrivningen anför att eftersom bebyggelsen är utsatt för ständig omvandling kan 

det vara för tidigt att utläsa tydliga bevarandeegenskaper i enstaka objekt i planområdet, 

utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Detta motsäger målsättningen att bevara områdets 

karaktär, som finns i översiktsplanen.  

 

För att uppnå målsättningen om att bevara områdets karaktär, bör man följa 

Kulturmiljövårdsprogrammets rekommendation att utvärdera kulturhistoriskt särskilt 

värdefulla miljöer och objekt, vilka kan förses med skyddsbestämmelser. För att kunna 

göra det bör man först och främst ta reda på mer om kulturmiljön. På så vis införskaffas 

mer kunskap om området som gör att tydliga målsättningar kan sättas upp, som kan vara 

till hjälp vid bebyggelsen exempelvis vad avser bedömningen av marklov.  

 

Förbättrad måluppfyllelse, god bebyggd miljö 

Angående miljömålet God bebyggd miljö anger planbeskrivningen att ”genom planerad 

exploatering tillskapas en berikande stadsbild”. Kultur och fritidsförvaltningen ställer 

sig frågande till att planområdet beskrivs som ”stad”. Det finns fler aspekter av detta 

miljömål som är mer relevanta för planområdet. En av regeringens preciseringar för 

God bebyggd miljö är ”Kulturvärden i bebyggd miljö”. Riksdagens definition av 

miljömålet anger bl.a att ”natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas”.  

 

En skrift om fritidshusens kulturvärde menar att permanentning av fritidshusområden 

strider mot God bebyggd miljö, eftersom kulturhistoriska värden riskerar att gå 

förlorade i samband med omfattande förändringar
1
.  Kultur och fritidsförvaltningen 

anser att planbeskrivningen hade styrkts om man i detta avsnitt istället beskrivit hur 

ovan nämnda aspekter av miljömålet ska uppnås. 

 

Allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärden och friluftsliv i området ska 

värnas. I planbeskrivningen anges att allmänheten kan röra sig fritt inom området på 

allmän plats och att promenadvägar behålls i närområdet. Kultur och 

fritidsförvaltningen ställer sig positiva till detta.    

 

Konsekvens av höjda byggrätter är att områdets ursprungliga syfte omdefinieras och 

färre har möjlighet nyttja detta kustnära område. Permanentning medför att området 

upplevs mer privat om det mer får karaktär av villaområde, bland annat då delar av 

marken som idag är naturmark föreslås bli kvartersmark till tomterna. 

   

Att området permanentas gör även att områdets natur- och kulturvärden till största del 

får upplevas av de som bor där. Eftersom området är av riksintresse för friluftsliv 

behöver kommunen värna möjligheterna till friluftsliv i området, så att inte planområdet 

utgör en barriär.  

 

                                                      
1
 Västarvet, 2011, Fritidshuset som kulturarv och välfärdssymbol   



 Tjänsteskrivelse  
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Hållbar infrastruktur och tillgång till service 

En hållbar infrastruktur och en plan för tillgång till service på kortare avstånd är en 

förutsättning för fortsatt permanentning av kustlinjen. 

 

Vid en ökning av antalet åretruntboende utanför tätorten är det viktigt att beakta 

tillgången till service. För kultur och fritids del avser detta främst mötesplatser och 

kultur- och fritidsaktiviteter, särskilt för barn och unga. Boende inom planområdet 

hänvisas till Forshälla, Ljungskile och Uddevalla för detta. I Forshälla finns 

föreningsliv, men inga andra mötesplatser eller kultur- och fritidsaktiviteter i kommunal 

regi. En konsekvens av fler permanentboende utanför tätorten gör även att det behövs en 

mer effektiv kollektivtrafik in till centrala Uddevalla. Detta för att barn och unga ska 

kunna ta sig till mötesplatser utan att vara beroende av skjuts. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen tillstyrker planbeskrivningens förslag angående en 

översyn av väg 675 för att se över behovet för de oskyddade trafikanterna. Vägen är 

osäker för gående och cyklande, och särskilt för barn.  En gång- och cykelväg längs väg 

675 ger även icke bilburna förbättrad tillgång till strandmiljön.  

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Planarkitekt Ann-Louise Andersson 

Telefon  0522- 69 64 69 

ann-louise.m.andersson@uddevalla.se  

 

 

 

RESTERÖDS-STRAND 3:1 M FL, ÄNDRING AV DETALJPLAN  

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD KRING DETALJPLAN 

 

Ett förslag till detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m fl, Uddevalla är utställd för samråd 

under tiden 2019-06-06 till 2019-08-01. Planen är upprättad av Samhällsbyggnad 2019-05-

29. 
Planområdet är beläget ca 1,5 mil söder om Uddevalla centrum, tillfart sker från E6:an vidare in 

på väg 675. Planområdets areal uppgår till ca 80 000 kvm. Detaljplanens syfte är att pröva en 

höjning av byggrätten för att möjliggöra åretruntboende. 

  

Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2010-10-14, § 326. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-25, § 168 att planhandlingarna ska bli föremål för samråd samt 

att detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida: 

www.uddevalla.se/planer 

Handlingar ställs ut för allmänheten på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider 

• Ljungskile bibliotek, Hälle Lider, under ordinarie öppettider 

 

Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2019-

08-01 de kan också lämnas till Kontaktcenter i Rådhuset eller skickas med E-post till vår 

adress samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i 

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i september 2019. 

Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara skriftliga.  

Frågor besvaras av Ann-Louise Andersson 0522-69 64 69 alt. E-post:  

ann-louise.m.andersson@uddevalla.se  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att  

återfinnas i en samrådsredogörelse som åtföljer planen.  

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

planavdelningen  

 

Ann-Louise Andersson 

planarkitekt 

http://www.uddevalla.se/planer
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Gällande byggnadsplan 14-RES-536, fastställd 1964-01-15 

 
Detaljplanen består av: 
Plankarta med planbestämmelser i skala 1:1000 A1 format 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar: 

 Geoteknisk utredning, Restenäs RE 3, Norconsult 2011-06-23, reviderad 
2012-04-25 

 Geotekniskt PM, Restenäs RE 3, Norconsult 2011-12-16 
 Kompletterande utredning geoteknik, Norconsult 2018-12-20 
 Bergteknisk utredning, Restenäs RE 3, Bergab 2010-12-21 
 Bergförstärkande åtgärder, Bergab 2018-05-24 
 Dagvattenutredning, ALP 2017-02-28, kompletterad 2018-11-16 
 Bullerutredning, Gärdhagen Akustik AB, 2017-09-06 
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Bakgrund 
Området var ursprungligen två skogsfastigheter som bebyggdes för fritidshusändamål. Det fanns 
några avstyckningar inom planområdet från 1940-talet innan byggnadsplanen fastställdes. 
Kommunen har sedan länge haft målsättningen att medge åretruntbebyggelse (större byggrätt) 
under förutsättning att vatten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Detta är 
uttalat redan i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90, samt nuvarande ÖP 2010. 

Vid utbyggnationen av VA byggs såväl ett spillvatten- som ett vattenledningsnät fram till en 
förbindelsepunkt i anslutning till varje fastighetsgräns.  

 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanearbetet är att pröva lämpligheten till större byggrätter när området ansluts till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet. Byggnadsplanen var ursprungligen avsedd för fritidshus 
och området har delvis permanentats. Området är numera ett populärt område även för 
permanentbosättning. Ändring av detaljplan är ett led i genomförandet av planering för kustnära 
boende, enligt riktlinjer som anges i översiktsplan ÖP 2010. Den ursprungliga planens huvudsyfte, 
fristående bostadshus, motverkas inte av den ändrade planen. 

 
Planförfarande 
Planen upprättas med standardförfarande och enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). 
 

 

 

 

Planområdet 
Planområdet ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile. Avståndet till 
Ljungskile är ca 6 km och till Uddevalla ca 20 km. Lokala anslutningsvägar från väg 675 benämns 
Norra respektive Södra Strandvägen.  

Planen är avstyckad med 48 stycken fastigheter varav 3 stycken är obebyggda. Planområdet omfattar 
cirka 10 hektar. Ungefär halva planens område utgör allmänplats väg och parkmark. 
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     Berört planområde 

 

 

 

 

Tidigare ställningstagande 

Kommunala beslut  
 Miljö och stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 326 att pröva ändring av 

byggnadsplan när området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  
 Kommunfullmäktiges antagande av översiktsplan 2010, antagen 8 september 2010. 

Översiktsplanen 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010), anges att kustzonen i kommunen i sin helhet är av riksintresse 
enligt miljöbalken (MB), 4:e kap, på grund av sina natur- och kulturvärden. ”Fräknefjorden” är delvis 
av ”riksintresse för yrkesfisket” (grunda havsområden, 0–6 meter, samt vadfiske) enligt MB 3:5. 
Farleden är av riksintresse för sjöfarten. Vatten- och strandområdena är av allmänt intresse för 
friluftslivet. Hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken, 4:e kap, syftar bl. a till att säkerställa natur- 
och kulturvärdenas nationella betydelse gentemot exploateringsintressen av olika former. 

Kommunens översiktsplan anger att området är utredningsområde för permanentning och 
komplettering nära vatten och avlopp (VA). Eftersom kommunen nu bygger ut Va-nätet, anser 
samhällsbyggnadsnämnden att en höjning av byggrätterna i området bör prövas, med att nya 
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 Utdrag ur ÖP 2010 

detaljplaner utförs i enlighet med översiktsplan ÖP 2010. Informationsbrev har skickats till 
fastighetsägarna redan 2010.  

I översiktsplanen redovisas att den övervägande delen av ny sammanhållen bebyggelse ska 
tillkomma i tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Kompletterande sammanhållen bebyggelse kan i 
vissa fall, exempelvis om VA-anslutning finns, förläggas på andra platser. Kustområdet mellan 
Ammenäs och Ljungskile, Fräknestranden, är utpekat som ett av dessa områden. I översiktsplanen 
kommenteras Fräknestrandens utveckling närmare. Fräknestrands-området delas in i tre olika 
kategorier. En kategori för bostäder med permanentning och komplettering nära VA-ledning. En zon 
med ”gröna korridorer” som bör sparas samt en kategori av ”öppen sammanhängande åkermark” 
som inte bör bebyggas. Planområdet ligger inom den zon som pekas ut för komplettering i anslutning 
till va-utbyggnad. I takt med att det kommunala va-nätet byggs ut kan ökade byggrätter medges. 

Planområdet ligger i ett grundvattenområde som är känsligt för föroreningar samt i ett 
problemområde när det gäller avloppslösningar. Detta är anledningen till att kommunen beslutade 
om en utbyggnad av det kommunala va-nätet utmed Fräknestranden. VA-frågor får generellt sett en 
allt större betydelse i och med att många kustnära fritidsområden omvandlas för åretruntboende och 
den negativa miljöpåverkan i dessa områden blir allt större. 

Kommunen rekommenderar att ändringar till befintliga detaljplaner och nya detaljplaner tas fram i 
den takten med att lokala VA-ledningen byggs ut. Fler fritidshus kan då omvandlas till 
åretruntbostäder. 

Planområdet ingår i ett större område som av kommunen är utpekat som ett allmänt intresse för 
friluftslivet. 

Detaljplaner 
För området gäller byggnadsplan RE3, lantmäteriets nummer  
14-RES-536. Fastställd 1964-01-15. Den anger för varje tomt  
bl. a följande: byggnadsyta för huvud- 
byggnad max 60 + 15 kvm, byggnadshöjd max 3,3 m, 2,5 för 
uthus. När planen tillkom var fritidsbostäder ofta av enkel  
standard. Ändrad byggrätt innebär inte fler fastigheter. 

Söder om denna byggnadsplan ligger byggnadsplanen RE2  
(lantmäterinummer 14-RES-489) för Restenäs Sjövik fastställd 
 1961-05-19, samt plan för Restenäs ön RE 6  
(lantmäterinummer 14-RES-668) fastställd 1981-01-31. 

Förordnande enligt 110 § Byggnadslagen 
För byggnadsplan (RE 3) infördes 1975-01-23 ett förordnande 
enligt 110 § Byggnadslagen (BL). Förordnandet innebär ett 
”förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning eller annan 
jämförlig åtgärd inom planområdets allmänplatsmark”. 

I övergångsbestämmelserna under § 17 står det att om  
förbud utfärdas mot schaktning, fyllning, trädfällning eller  
annan därmed jämförlig åtgärd ska skyldighet föreligga att  
enligt 8 kap 9 § söka marklov. 



6 
 

 

 

Länsstyrelsen var den myndighet som beslutade om förordnande enligt 110 §. Deras roll angående 
110 § förordnande upphörde i och med 17 kap. 17 § ÄPBL och Länsstyrelsen kan därmed inte 
upphäva förordnandet.  
 

Detta är ett särskilt beslut som alltså ligger kvar oavsett framtagandet av ny plan. Regeringen håller 
för närvarande på att se över och utreda behovet av förordnandet och om det är möjligt att dessa 
kan upphöra att gälla.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre fritidshus med god utsikt över fjorden 

 

Förordnande enligt 113 § Byggnadslagen 
För gällande detaljplan (RE3) infördes ett förordnande enligt 113 § i Byggnadslagen (BL), 
förordnandet gäller även för PBL:s regler. Förordnandet innebär att fastighetsägarna, när 
byggnadsplanen upprättades, upplät den obebyggda marken inom gällande plan till allmän plats. 
Förordnande enligt 113 § ska upphöra att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går 
ut, dock upphörde det 2019-01-01 med anledning av en lagändring. 

Det som påverkas med denna lagändring är frågan om ersättningen till markägaren vid ett eventuellt 
bildande av ny gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen innebär att mark som är utlagd som allmän 
platsmark i planen kan tas ianspråktas för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att ersättning 
behöver betalas till markägaren. Efter utgången av 2018 kan markägaren kräva ersättning vid 
bildandet av en gemensamhetsanläggning. Ersättningen beslutas av Lantmäterimyndigheten i 
samband med eventuell anläggningsförrättning. 

 

Dagvatten och infiltration 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås med fördröjningsmagasin. Gamla stenkistor bör 
accepteras i viss utsträckning och kunna tillgodoräknas dagvattenfördröjning, beräkning ska 
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redovisas. Stöd finns i PBL kap 8, § 9, p 2 där anges att tomt ska anordnas så att betydande olägenhet 
inte uppkommer för omgivningen (vilket också innebär dagvatten). 

Riktlinjer för dagvattenhantering antagen av KS 2017-08-30 § 135 anger att lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) gäller som huvudprincip.  

För att inte minska grundvattennivån och inte påverka omkringliggande vegetation m.m. ska 
infiltration utföras där så är möjligt. Det är också av vikt att föroreningar i regn samlas in lokalt och 
förs till mark så att direkt belastning på Byfjorden undviks. Det är framförallt gator och 
parkeringsytor som förorenar mest. På gator ska ytor utformas med avrinning till genomsläppliga 
ytor och fördröjning på lämpligt sätt. För detaljerat utförande hänvisas till kommande utredningar 
och rekommendationer som utförs i samband med gatubyggnad. 

För fastigheter ska infiltrations- eller fördröjningsanordning i form av kassetter eller stenkista 
dimensioneras så att merparten av fastighetens vatten samlas in. Beroende på hur stora ytor som 
hårdgörs i samband med byggnation, ska beräkning lämnas i samband med bygglov.  

Vatten får inte förorsaka erosion eller översvämning så att nedanförliggande fastighet utsätts för 
vattenbelastning. Ny yta som är hårdgjord får inte vara större än byggrätten. Befintlig bergsyta i 
dagen får vara kvar men ska beräknas som hårdgjord yta. 

Som riktlinje bör 20 liter/m² hårdgjord yta kunna magasineras, vilket motsvarar framtida teoretisk 
regnintensitet för 20-årsregn (344 l/s, ha under 10 min.) som är cirka hälften av ett motsvarande 100-
årsregn. Utflödet från magasineringen ska anordnas så att magasinet är tömt efter ca 48 timmar. 
Med fördröjning av dagvatten på tomter bedöms erosionsskador som kan uppstå vara måttliga.  

Generella åtgärder för att fördröja dagvattnet inom planområdet kan vara att rensa och fördjupa de 
grunda vägdiken som finns, alternativt att anlägga makadamdiken. 

 

Stigande havsnivåer 
Havsvattennivån förändras över tid, dels på grund av landhöjningen och dels på grund av 
klimatförändringar. Landhöjningen har historiskt medfört en sänkning av havsvattennivån över tid. 
Klimatförändringarna medför dock en höjning av havsvattenytan, främst genom termisk expansion av 
havsvattnet och vattentillförsel från smältande glaciärer.  

2014 tog SMHI fram ett karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat i Uddevalla. 
Där fick man fram att högsta högvatten i dagens klimat är 1,90 möh (RH2000) och den framtida (år 
2100) medelvattennivå beräknas ligga på +0,6 möh (RH2000) och högsta högvatten på 2,53 möh 
(RH2000) för Uddevalla. heten. Endast en huvudbyggnad per bostadsfastighet är tillåten.” alternativt 
” Största bruttoarea är 20 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, dock max 200 kvm om inget 
annat anges”. Då kan vi se till att de fastigheterna  
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Ur Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, Västra 
Götalands och Värmlands län. 
 
 
Utifrån de nivåer som SMHI har tagit fram kan nedanstående zoner räknas fram 
Zon 4  upp till +2,5 möh 
Zon 3  +2,5 till 3,0 möh 
Zon 2  +3,0 till 3,5 möh 
Zon 1  över +3,5 möh 
 
All befintlig och planerad bebyggelse ligger på höjder mellan +12 och +41 möh så de uppfyller kraven 
för zon 1. Tillfart sker från väg 675, Ulvesundsvägen, som följer terrängen och varierar i höjd över 
havet.  En kartering från ortofoto visar att det finns en del sträckor av Ulvesundsvägen som ligger på 
nivåer som lägst på +2,3 möh. Vägen klarar således nivån på högsta högvatten i dagens klimat som 
låg på +1,9 möh. Framtida högre vattennivåer kommer på sikt att kräva en översyn av 
Ulvesundsvägens höjder på sträckan mellan Ljungskile och Uddevalla för att säkerställa 
framkomligheten för bostadsbebyggelsen som redan finns där idag. Det är dock bara på ett fåtal 
ställen som det i ett framtida klimat vid extremt väder som vägen kommer att översvämmas med 
upp till 20 cm vatten utifrån de höjder som vägen har idag. 

Det planerade området har vid eventuell framtida översvämning inga andra tillfartsvägar till 
området. Väg 675 kommer på sikt att behöva ses över för att garantera att vägen inte översvämmas 
vid extrema högvattenstånd. Då det är befintlig bostadsbebyggelse används konsekvenslindrande 
åtgärder/kompensationsåtgärder etc. Vid planering för helt nya områden är bedömningen striktare. 
Kommunen ser även över möjligheten om det går att ordna alternativa tillfarter till området om det 
behövs i ett framtida klimat. 
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Avvägningar enligt miljöbalken 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3–4 kap MB.  
Föreslagen markanvändning har ej negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen bedöms ej 
medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 
Länsstyrelsesamråd 2018-05-03. Länsstyrelsen påpekar dock att planområdet omfattas av 
riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft 
eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat 
föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids eller 
riskerar att överskridas jämfört med nuvarande värden inom det aktuella planområdet. Den 
beräknade tillkommande trafiken bedöms vara marginell i sammanhanget, se Trafik, gator och 
parkering. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas till följd 
av planförslaget. 

 

Områdesskydd, 7 kap MB 
Planändringen bedöms inte påverka några skyddsvärda områden. Det finns strandskyddsområde 
inom planområdet som berörs av planändringen. Kommunen anser att kustzonen, där 
Fräknestranden ingår, kan inrymma ny bebyggelse, förutsatt att kunskap och aktsamhet präglar 
placering, formgivning och färgsättning. Bebyggelsen i kustzonen bör kunna kompletteras om stor 
hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden samt vattentillgång, grundvattenkvalitet och 
möjlighet att lösa avloppsfrågan. 

Väl anpassad kompletteringsbebyggelse, inom av kommunen redovisade områden, medför enligt 
kommunens uppfattning ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Med försiktighet som 
princip bedöms bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyggelse 
inte medföra påtaglig skada på värdena inom kustzonen. Planförslaget berör befintlig bebyggelse och 
bedöms inte påverka natur- och kulturvärden negativt. 

 

Miljömål 
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu och inte 
lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra frisk luft, 
hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar om allt från luft utan 
föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande 
ekosystem i skogar och jordbruksmark. 
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Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa 
de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild 
stor betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God 
bebyggd miljö” främst relevanta för planförslaget. Begränsad klimatpåverkan samt frisk luft: Ny 
bebyggelse i anslutning till befintliga linjer och vägar uppmanar till utökad kollektivtrafik samt 
utökade gång-och cykelbanor. Ett specifikt mål för kommunen är att stärka bussnätet och den lokala 
kollektivtrafiken genom lämplig bebyggelselokalisering vilket nås genom planområdet. Planförslaget 
kan även komma att bidra till ett ökat resande med bil vilket inte förordas men i de flesta fall av nya 
exploateringen är ofrånkomligt. Fjärrvärme förespråkas av kommunen, området är anslutet till det 
lokala fjärrvärmenätet- God bebyggd miljö: genom planerad exploatering tillskapas en berikande 
stadsbild. 

 

Bebyggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området är kraftigt kuperat och husen har fått anpassats till terrängen i både form och placering. Vid 
planläggning/planändring av ett bebyggt område med många fastigheter finns svårigheter att fullt ut 
anpassa bestämmelser till verkliga förhållanden.  
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Planområdet markerat med rött 

I gällande plan medges en byggnadsarea på 60 kvm och komplementbyggnad på 15 kvm. Ändringen 
medför att byggrätten höjs till sammanlagt 200 kvm per fastighet. I gällande plan har man angett en 
högsta byggnadshöjd på 3,3 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad. 
Ändringen föreslår i stället en fastställd nockhöjd för huvudbyggnad för varje enskild fastighet. Detta 
tydliggör för den enskilde fastighetsägaren.  

I gällande plan finns det en begränsning i form av prickad mark som inte får bebyggas. I stort sett all 
prickad mark föreslås tas bort i ändringen och ersätts av en begränsning för placeringen av 
byggnader. För komplementbyggnader föreslås en placering minst 1,0 meter från fastighetsgräns och 
4,5 meter från fastighetsgräns för huvudbyggnad. Trots tidigare bestämmelse i form av prickad mark 
finns ett antal byggnader som inte uppfyller de tidigare kraven och inte heller de föreslagna kraven. 
De byggnader som ligger närmare än 1 meter respektive 4,5 meter idag bör kunna ligga kvar. Dock 
ska om-, till- och nybyggnader följa de nya bestämmelserna.  

I gällande plan finns följande bestämmelse - Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas 
mindre areal än 1000 kvm. Byggnadsnämnden äger dock medgiva undantag härifrån då särskilda 
skäl föreligga, dock lägst till 800 kvm. Bestämmelsen ändras till att vid eventuell ombildning är 
minsta fastighetsstorlek 1000 kvm.  

Byggnader ska utformas med sadel- eller pulpettak. Sadeltak ska ha taknock i husets längdriktning. 
För huvudbyggnad med sadeltak är största tillåtna taklutning 38 grader. För huvudbyggnad med 
pulpettak är största tillåtna taklutning 22 grader. Komplementbyggnad och sophus får inte överstiga 
en våning och med en högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,0 meter. Största tillåtna taklutning för 
komplementbyggnad är 27 grader. 

 

Områdets förutsättningar, förändringar samt konsekvenser 

Mark, topografi, vegetation och natur 
Planområdet är ca 10 ha stort. Inom byggnadsplanen finns 
parkmark (naturmark i realiteten). Området består av  
trädbevuxen tidigare skogs- och hällmark med blandskog i 
för området typisk kuperat fjordlandskap med  
huvudsakligen sluttning mot fjorden och skogsklädda höjder.  
Cirka hälften av området utgörs av allmänplats, väg och  
parkmark. Planområdet ligger nära inpå fjorden och landsvägen.  
Väster om landsvägen finns en gemensamhetsanläggning med 
parkeringsplats och brygga för båtägare i området.  
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Ur kulturmiljösynpunkt har området betecknats med särskilt intresse för kulturmiljövården enligt 
kulturmiljövårdsprogrammet för Uddevalla kommun. Bedömningen är att bebyggelsen utmed 
vägsträckningen mellan Ljungskile och Råssbyn utgör en värdefull miljö, som vittnar om ett 
tidstypiskt skeende i övergången från agrart samhälle till ett fritidsinriktat boende utmed 
fjordstränderna. Eftersom befintlig bebyggelse är utsatt för ständig omvandling kan det vara för tidigt 
att utläsa tydliga bevarandeegenskaper i enstaka objekt som berör detta planområde. Det finns inga 
kända fornlämningar inom det nu aktuella planområdet. 

 

Geotekniska förhållanden  
Geoteknisk- och bergteknisk utredning har utförts i området som är utbyggt sedan lång tid. Enligt 
geoteknisk utredning föreligger inte någon skredrisk om tillförda massor inte läggs upp på ett 
okontrollerat sätt. Den del som är känsligast för belastning avser området närmast stranden och den 
är inte aktuell för bostadsbyggnation, samt ligger utanför planområdet.   

Till stor del utgörs området av kuperad fastmark med berg i dagen. Mellan fastmarkspartierna finns 
områden med sediment där marklutningarna är varierande. Markytans nivå för befintliga byggnader 
varierar mellan cirka + 5 m ö h närmast fjorden till cirka + 40 m ö h i den östra delen. Barmarkspartier 
visar stenblandat grovt grus och morän. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordartskartan visar huvudsakligen berg och morän inom området, röd är urberg, blå är morän. 

 

 

Enligt SGU:s geologiska kartor består området av övervägande urberg markerat med rött på kartan. 
Morän som är vår vanligaste jordart, markerat med blått, är för det mesta fast och hård (pinnmo). 
Postglacial finsand markerat med orange på kartan, sand- och grusjordar släpper lätt igenom vatten 
och torkar därför upp snabbt. 
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Grundläggning 
Planens intentioner bedöms ur geoteknisk synvinkel kunna genomföras. Totalstabiliteten kan inom 
planområdet betecknas vara tillfredsställande. En tillåten markbelastning om 20 kPa rekommenderas 
inom planområdet, vilket motsvaras av en normal tvåplansbyggnad eller en uppfyllnad med 
fyllningsmassor om cirka 1 meter. Inom området bedöms även högre belastning kunna medges där 
fasta markförhållanden råder. 

Grundläggning av byggnader bedöms preliminärt kunna utföras med platta på mark inom den del av 
området som har fasta markförhållanden. Där det finns lösare jordlager kan eventuell 
grundförstärkning påräknas såsom utgrävning av lösare massor till mindre djup. 

Sättningar 
Mer omfattande undersökningar för att bestämma jordens sättningsegenskaper har inte bedömts 
nödvändiga att utföra eftersom fasta markförhållanden dominerar inom planområdet. Om 
byggnation planeras där de mindre områdena med lösa jordar förekommer ska risken för sättningar 
beaktas, eventuellt kan differenssättningar uppkomma i övergång till fastmarksområde. 
 
 

 

Stora uppfyllnader kan skapa nya sår i landskapet och sättningar i marken 

 

 

Schakt 
Vid belastning påförs maximalt 20 kPa vilket motsvarar en tvåplansbyggnad eller uppfyllnad på max 
en meter. I samband med markentreprenad där sprängning och schaktning utförs ska eventuell 
bergrensning utföras med bergsakkunnig. Vid bergschakt bör schaktväggar besiktigas med avseende 
på stabilitet. 
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Radon 
I översiktlig undersökning anges marken ligga inom normalriskområde. Kompletterande 
markradonmätningar bör dock utföras i samband med markentreprenad, om grundläggning utförs så 
att kontakt erhålls med berg eller grov friktionsjord närmast berget. 

Kompletterande markradonmätningar bör dock utföras i samband med markentreprenad om 
grundläggning utförs så att kontakt erhålls med berg eller grov friktionsjord närmast berget. 

Byggnader ska enligt Boverkets byggregler BBR kap 6:2 utformas så att radon i inomhusluft inte 
överstiger gällande gränsvärde av joniserande strålning (nuvarande gränsvärde 200 Bq/m3 
årsmedelvärde). 

Vattenområde 
Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt i området som har goda förutsättningar för LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) med mark av morän och blockterräng. Merparten av området 
sluttar mot väster som innebär att vatten söker sig mot fjorden. Med kommunalt vatten och 
spillvatten bedöms mycket liten mängd föroreningar eller övergödande ämnen släppas ut till 
vattenområdena. Det blir en förbättring mot dagens förhållanden, med de risker som föreligger för 
föroreningar. Dagvattenutredning genomförd av ALP 2017-02-28.  

 

Berörda vattenförekomster 
Hela området (Fräknestranden) riktar sig mot sundet mellan Orust och fastlandet. I norra delen av 
fjordsystemet ligger Havstensfjorden som är Natura 2000 område. Här är den ekologiska statusen 
otillfredsställande och den kemiska statusen god. Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 
2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015. Miljöproblemet är övergödning. Påverkan på Natura 2000 
området och naturreservatet kommer att minska i omfattning, därmed bedöms Natura 2000 
prövning inte behövas. Med lösningar för avlopp och dagvatten bedöms statusen på de berörda 
vattenförekomsterna påverkas positivt. Sammantaget bedöms att gällande miljökvalitetsnorm inte 
överskrids. 

 
 

Gator och trafik 

Vägar/gator och biltrafik 
Allmänna vägen 675 mellan Ljungskile och Råssbyn passerar området. Inom området berörs 
lokalvägarna Norra respektive Södra Strandskogsvägen där den Norra utgör infart för flertalet 
fastigheter. Vägarna förvaltas genom som en gemensamhetsanläggning i området. 

Norra Strandskogsvägen, infarten till den första vägkorsningen lutar något, (medellutning cirka 10 %) 
med en flack anslutning mot landsvägen med god sikt åt båda håll. Inom området går lokalvägar i 
stort enligt byggnadsplanens dragningar. 
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Omvandling till permanentbostäder i detta område bedöms öka trafikmängden marginellt över året. 
Trafikbelastning sommartid ökas dock inte. Väg 675 är dock i behov av upprustning och i samband 
med att området görs mer permanent vore en översyn av vägen vara lämplig. 

Vid nybyggnation ska varje villatomt enligt den kommunala parkeringsnormen för Uddevalla 
kommun (UaFs8/1994) KF 1994-04-12, ha 2 stycken bilplatser, varvid även garage och carport räknas. 
Utrymme ska lämnas så att en bil kan stå parkerad framför garage. Parkeringsplatser bör utföras i 
material som möjliggör viss infiltration av dagvatten.  

Planområdet är ett befintligt område, på många fastigheter går det inte att anordna P-plats på 
tomtmark. 

 

Gång, - cykel- och mopedtrafik 
Gång- och cykelväg utmed väg 675 saknas. Gående och cyklister samsas med biltrafiken på 
landsvägen. i samband med att området nu möjliggör permanentboende vore en översyn av vägen 
lämplig och att man ser över behovet för de oskyddade trafikanterna. 

Service och kollektivtrafik 

Service 
Planområdet ligger ca 20 km från Uddevalla och ca 6 km från Ljungskile centrum. Inom Resteröds 
socken finns inte förskola eller skola (0–15 år). För skolor och offentlig service samt kommersiell 
service hänvisas till Ljungskile, Forshälla och Uddevalla.  

Grundkravet på service för bebyggelse framgår av PBL 2: a kapitlet. I översiktsplanen tolkas detta 
som att kravet är uppfyllt om det finns förutsättningar till dagliga kollektiva transporter för arbets- 
och inköpsresor. Avståndet till allmän väg med kollektivtrafik är cirka 25 till 500 meter. 

Kollektivtrafik 
Västtrafik trafikerar allmänna vägen med buss 822 mellan Uddevalla, Ammenäs, Resteröd 
Strandskogen och Ljungskile. För närvarande är det 14 turer i vardera riktningen under vardagar. 
Även skolskjutstrafik finns längs allmänna vägen. Busshållplats är belägen intill vägkorsningen. 

Tillgänglighet 
Fastigheter ska nås med bil och bilparkering kan ske i anslutning till bostadshus. Det är av stor vikt att 
det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen samt i 
anvisningarna i boverkets byggregler och bevakas vid bygglovsgivning. Vägsträckningar i området är 
befintliga. 

För fastigheten Resteröds-Strand 3:6 finns idag ingen tillfartsväg. Möjligheterna att lösa tillfart från 
områdets väg, nordost om fastigheten är inte möjligt på grund av höjdskillnaden mellan vägen och 
fastigheten vilken är 12 meter på en sträcka av cirka 30 meter. Idag parkerar fastigheten knappt 100 
meter norr om fastigheten på gemensamhetsanläggningens parkering och går sedan till fastigheten. 
Ett alternativ till lösning för att få tillfart till fastigheten är att man skapar en parkeringsplats i direkt 
anslutning till väg 675. Vid ett sådant alternativ behöver det utredas om det går att lösa på ett 
trafiksäkert sätt då detta genererar ännu en utfart. 
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Friytor 

Naturmarker 
Inom gångavstånd från planområdet finns fina naturmarker för rekreation.  Bebyggelsens placering 
gör att fria områden för promenader och lek etc. kvarstår både inom och utanför planområden även 
efter att området har förtätats med ny bebyggelse, (dock inte fler tomter). 

Lek och rekreation 
I planområdet finns allmän plats (park) med bevarad naturmark vilket även kan användas för fri lek. 
Anordnade lekplatser finns inte inom denna detaljplan, dock finns ett område på planen där lekplats 
får anläggas. Goda promenadvägar finns också i närområdet. Närheten till vatten utgör en av 
områdets stora kvaliteter med möjligheter till bad på Strandön och Restenäsön. Möjlighet till 
båtplats finns. 

Störningar 

Buller 
Ljudnivån utomhus från väg 675 har beräknats för detaljplaneområde. Ekvivalent ljudnivå från 
vägtrafik uppfyller riktlinjer för buller från vägtrafik enligt förordning SFS 2015:216 med ändring 
enligt 2017:359 för i princip detaljplaneområde (med undantag för någon meter närmast väg 675). 
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Det finns goda möjligheter att anordna uteplatser i skyddat läge då större delen av 
detaljplaneområdet uppfyller förordningens riktvärden för buller på uteplats. I de fall där tomt med 
planerad bebyggelse överskrider riktvärden kan uteplats placeras på skärmad sida av planerat 
bostadshus 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och kommer att 
anslutas till kommunalt vatten- och spillvattennät. 

Dagvattenhantering 
Lokalt omhändertagande av dagvatten gäller generellt, även för allmän platsmark, väg och 
grönområde. Alla fastigheter ska anordna fördröjningsmagasin på egen fastighet.   

Övergripande i området så behöver man förstärka vägdiken och underhålla det interna 
dagvattensystemet som finns med brunnar, trummor och ledningar. Bäcken som finns i norr bör 
regelbundet rensas och se till att flödet genom trummor är obehindrat. För att klara ett 200-års-regn 
bör alla nybyggnationer inom planområdet anläggas med en golvhöjd som överstiger 0,3 m över 
närmaste väganslutning, alternativt påvisa att flödande ytvatten alltid kan passera förbi 
byggnationen på sidorna genom att färdigt golvhöjd ligger minst 0,3 m över omgivande mark. 
Marken ska luta och avvattnas från nybyggnaden. Exakt höjdsättning tas i projekteringsstadiet när 
alla förutsättningar finns framtagna. 

Dagvattenutredning utförd av ALP Markteknik AB 2017-02-28 ska följas. 

 

Elförsörjning 
Befintligt system som inte påverkas av planändring.   

Avfall 
I kommunen sker källsortering av avfall och kommunen ansvarar för sophämtningen.  Närmaste 
återvinningsstation för förpackningsinsamling finns i dag i Ljungskile (ca 5 km från planområdet) och 
för grovsopor på Havskurentippen i norra delen av Uddevalla tätort (ca 21 km). Avfallshanteringen 
ska ske enligt kommunens gällande renhållningsordning och kommunens renhållningstaxa med 
tillämpningsanvisningar. Vid de fastigheter där sopbilen kan inte kan vända ska sopkärl placeras på 
anvisade platser. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Konsekvenser i förhållande till miljömålen  
Av riksdagens beslutade 16 miljömål har Uddevalla kommun pekat ut 6 miljömål som beaktas i 
kommunens planeringsprojekt. Etableringen påverkar inte riksintresse enligt 3:e kap miljöbalken. 

Hushållningsbestämmelserna i 4:e kap miljöbalken, berör kustzonen utgör heller inget hinder för 
utveckling av befintlig bebyggelse. Rekommendationen i översiktsplan ÖP 2010 är att permanentning 
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och komplettering får ske i det aktuella området.  Sammanfattningsvis görs bedömningen att 
genomförande av detaljplanen inte medför någon betydande påverkan på miljön. 

 

Miljökvalitetsnormer  
Enligt Miljöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att föreslagna planeringsåtgärder inte medför 
att de regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer överskrids. De normer som är 
relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i utomhusluft och olika parametrar i fisk- och 
musselvatten. Den dominerande källan till luftföroreningar med ämnen som omfattas av 
miljökvalitetsnormer är utsläpp från trafiken, huvudsakligen från E6 och Riksväg 44. 
Miljökvalitetsnorm enligt 5:e kap miljöbalken bedöms inte överskridas. Förbättringar på 
vattenkvaliteten kommer att ske när vatten- och avlopp byggs ut. 

Strandskydd mm 
Det gällande strandskyddet föreslås minskas, så att befintliga tomter, kommer utanför 
strandskyddet. Den del av strandskyddet som upphävs är redan ianspråktagen som tomtmark vilket 
utgör ett särskilt skäl. Se särskild planbestämmelse. I och med ändringen av detaljplanen så 
återinträder strandskyddet automatiskt. Det vill säga – upphävandet avser inte ett existerande 
strandskydd utan det är enbart en formell åtgärd att upphäva det strandskydd som återinträder. 
Strandskyddets syfte bedöms inte motverkas. 

Landskapsbild och exploateringsgrad 
Bebyggelsen i Resteröd Strandskogen smälter väl in i landskapet och har liten påverkan på 
landskapets karaktär i övrigt. Exploateringsgraden för den bebyggda delen planområdet totalt ligger 
på cirka 5 bostäder/hektar vilket är ett mått på täthet för ett glest villaområde. Som helhet är 
området glest bebyggt med hänsyn till att stora grönområden och allmänplatsmark ”park” inom 
byggnadsplan. 
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Natur, friluftsliv och kulturmiljö  
Den nuvarande byggnadsplanen har inslag av stora grönytor naturmark mellan grupper av tomter. 
Allmänheten kan röra sig fritt inom området på allmän plats. I närheten finns bad och andra 
rekreationsmöjligheter. ÖPs allmänna intressen för friluftsliv och natur påverkas inte menligt, 
promenadvägar behålls i närområdet. Fornlämningar utanför planområdet påverkas inte. 

Väg och trafikfrågor 
De befintliga vägarna i området håller låg standard, utom uppfarten N:a Strandskogsvägen som är 
asfalterad. Vägarna är smala med den fördelen att gör att en låg hastighet måste hållas, vägarna har 
också en liten trafikmängd. Utefter Ulvesundsvägen finns två busshållplatser som är lättillgängliga för 
de boende i området 

Omgivningspåverkan och påverkan från omgivningen 
Ny detaljplan medför inga nya tomter mer än de befintliga obebyggda som skapades i nu gällande 
byggnadsplan. Vägstrukturen i byggnadsplanen är genomförd och får trots vissa brister anses vara 
fungerande. Vändplaner för sopbilar är inte utförda enligt kommunens krav. Inom hela planområdet 
är bilarnas hastighet låg, i regel mindre 30 km/ timma, vilket till stor del beror på att körbanan är 
smal. Om någon väg t ex skulle behöva förses med en ny mötesplats eller p-plats så finns det i regel 
utrymme för detta i de gällande planernas vägområden. 

 

Prövning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen 1987:10) bedöma om en detaljplan som 
upprättas kan antas medföra betydande miljöpåverkan när planen genomförs, s.k. 
behovsbedömning.  Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s 
direktiv 2001/42/EG utföras. MKB-förordningens bilaga 4 beaktas särskilt då begränsad 
bostadsbebyggelse avses i denna detaljplan. 

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-områden. Planen avser ett 
mindre, redan bebyggt område på lokalnivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens 
bilaga 4. Området kommer att få anslutning till det kommunala spillvattennätet, vilket ansluts till 
Skansverket i Uddevalla. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett genomförande av 
detaljplanen inte kan antas medföra en så betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs. 

Länsstyrelsen yttrade 2010-10-12 att förslaget till detaljplan inte utgör betydande miljöpåverkan. Det 
betyder att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver utföras för denna 
detaljplan. 

 

Miljöfrågor och behovsbedömning sammanfattning 
Riksintressen mm enligt miljöbalken 
Inga naturresurser tas i anspråk enligt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) kapitel 3.  Den 
nya detaljplanen berör inte något Natura 2000-område.  
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Planområdet omfattas av kustzonen som utpekas i MB 4 kap och utgör därmed natur- och 
kulturvärden av riksintresse. I enlighet med ÖP 2010 antagen av kommunfullmäktige, bedöms den 
nya detaljplanen uppfylla kriteriet för nyetablering i anslutning till befintlig bebyggelse inom 
Kustzonen och därmed inte vara i strid med bestämmelserna i MB 4 kap 4 §. 

Kommunala miljömål, miljökvalitetsnorm och människors hälsa och säkerhet 
Kommunen arbetar efter miljömålen och har beslutat att ge särskild uppmärksamhet till 6 stycken av 
målen. Miljömålen granskas enligt Uddevalla kommuns miljöhandboks bedömningsmall. Brister finns 
beträffande vägfrågor, men bedömning är att inte försämring uppstår pga. ändrad byggrätt. 
Sammanfattningsvis uppnås miljömålen positivt främst med avseende på nya anslutningar för vatten- 
och avlopp vilket kommer att förbättra fjordmiljön på sikt. 

Ny detaljplan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm och människors hälsa och säkerhet kommer 
inte att äventyras, se övriga beskrivningar. 

Kultur- och naturvärden kommenteras i planarbetet. Det finns kända fornlämningar utanför 
planområdet, men dessa bedöms inte bli påverkade av denna ändring av plan. 

Under rubrik ”Avvägningar mot miljöbalken” motiveras ställningstagandet om att planen inte kan 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska frågor 
Kommunen ansvarar för alla kostnader som uppstår i samband med att detaljplanen tas fram. En 
planavgift för berörda fastighetsägare kommer att tas ut av kommunen i samband med 
bygglovshantering. Avgiften tas ut enligt fastlagd kommunal taxa vid bygglovskedet. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 
Allmänt 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 
således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Berörda fastighetsägare/rättighetsinnehavare 
Berörda fastighetsfastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen tillhörande 
fastighetsförteckningen 

Planprocessen 
Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande vilket bland annat innebär att förslaget 
kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. 
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Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande: 

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden   2010-10-14 
Beslut om nytt samråd i Samhällsbyggnadsnämnden  april 2019 
Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden  september 2019 
Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden    december 2019 
Laga kraft, tidigast    januari 2020  
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft. 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genom-
förandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om 
så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre 
är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap  
Frågan om ändrad detaljplan har väckts av fastighetsägare inom området efter att ha sökt och blivit 
nekade bygglov på grund av begränsningar i byggrätten i gällande detaljplan. Det råder enskilt 
huvudmannaskap i nuvarande detaljplan och de kommunala intressena är inte av sådan beskaffenhet 
och betydelse att kommunen ska ha huvudmannaskapet efter genomförd detaljplaneändring. Den 
ändrade planen kommer därför att genomföras med fortsatt enskilt huvudmannaskap. 
Strandskogens vägförening är huvudman för allmän platsmark. 

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Föreningen som huvudman ansvarar för framtida drift och underhåll av den allmänna platsmarken. 
Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för genomförande av detaljplanen avseende kvartersmarken.  

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att 
tas ut enligt gällande VA-taxa. Bygglovstaxa inklusive planavgift enligt gällande 
kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift. 

 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar de enskilda fastighetsägarna för. Ansökan sker till det 
kommunala lantmäteriet i Uddevalla kommun.  

Allmän plats och kvartersmark 
Merparten av den mark som i planen utgör allmän plats förvaltas av Strandskogens vägförening och 
ingår i Resteröds-Strand ga:3. Huvudmannen för allmän plats ansvarar för skötseln av densamma.  
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För att fullfölja planen krävs att Resteröds-Strand ga:3 omprövas i en lantmäteriförrättning som 
ansöks om hos Lantmäteriet. Omprövningen bör ske i samband med de fastighetsregleringar som ska 
ske enligt planförslaget. Orsaken till omprövningen av Resteröds-Strand ga:3 är den ändrade 
markanvändningen. Delar av den mark som i gällande detaljplan är utlagd som naturmark, väg och 
parkering (allmän platsmark), föreslås bli kvartersmark till tomterna. Syftet med detta är bland annat 
att vissa uthus ligger extremt nära den allmänna platsmarken och en del till och med ute på allmän 
platsmark. Samtliga fastighetsregleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga uppgörelser i vilken 
ersättning för marken regleras. Syftet med regleringarna är att samtliga fastigheter efter 
genomförandet överensstämmer med detaljplanen.  

Kolumn med vilka områden som berörs av fastighetsregleringar och omprövning av 
gemensamhetsanläggning avseende allmän plats och kvartersmark, samt från och till vilken fastighet 
redovisas nedan samt på karta. Det redovisas även från och till vilken fastighet samt ungefärligt antal 
kvadratmeter.  

Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:33 Område A, ca 600 kvm 
Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:34 Område B, ca 330 kvm 
Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:24 Område C, ca 970 kvm 
Från Hog 1:1 Till Resteröds-Strand 2:21 Område D, ca 140 kvm 
Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:14 Område E, ca 145 kvm 
Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:9 Område F, ca 190 kvm 
Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:6 Område G, ca 20 kvm 
Från Resteröds-Strand 3:1 Till Resteröds-Strand 3:2 Område H, ca 220 kvm 

 
 
Resteröds-Strand ga:3 förvaltas av Strandskogens vägförening med följande ändamål: väg, 
grönområde samt allmän plats vilken avsatts i byggnadsplan från 1964-01-15, akt 14-RES-536. 
Omprövning av gemensamhetsanläggningen bör ske med avseende på de ändrade förhållandena 
berörande allmän plats och park som i ny detaljplan blir kvartersmark och den ändrade 
användningen inom allmän platsmark.  

Kostnad för fastighetsregleringarna bekostas av ägarna till de fastigheter som berörs, medan 
omprövningen av gemensamhetsanläggningen bekostas av de delägande fastigheterna. 

För de allmänna ledningar som saknar formell rättighet ska ledningsrätt bildas. Ansökan om 
ledningsrätt åligger ledningshavaren att ansöka om hos det kommunala Lantmäteriet. Inom 
planområdet finns ledningar tillhörande Skanova och Västvatten AB. För Västvattens ledningar har 
ledningsrätt bildats tidigare som skyddar ledningarna. För Skanovas ledningar finns ingen registrerad 
rättighet. Rekommendationen är att bilda servitut eller ledningsrätt för dessa ledningar.    

Avtal och överenskommelser 
Avtal och överenskommelser tecknas mellan de enskilda fastighetsägare som berörs av 
detaljplaneförslaget i den mån deras fastigheter skall tillföras eller avstå mark. Avtalen bör tecknas i 
samband med fastighetsbildningen efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Ansvariga myndigheter /upplysningar 
Bygglov söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i 
Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
Martin Hellström   Ann-Louise Andersson 
plan- och exploateringschef   planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

Utformning

Fastighet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år, PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats, PBL 4 kap. 7 §
ILLUSTRATIONER

Tillfart till skogsfastighet, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Parkeringsplats/vändplats, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Information
Förordnande enligt 113 § BL upphörde att gälla 2019-01-01 på grund av lagändring.

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E3 Sopkärl, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VÄG1 Väg, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
GÅNG1 Gångväg, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

NATUR1 Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Parkeringsplats, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

VÄG4 Begränsad trafik, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

VÄG3

P-PLATS2

lek Lekplats får finnas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

P-PLATS1

En tillåten markbelastning om 20 kPa rekommenderas inom planområdet, vilket mot-
svarars av en normal tvåningsbyggnad eller en uppfyllnad med fyllningsmassor 
om cirka 1 meter.

Hog  1:1

Resteröds-Strand 3:1

Strandskog en

Resteröds-Strand

Resteröds-Strand

Resteröds-Strand 4:1

E4 Förråd, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Ny- och tillbyggnader av bostadshus ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

d1 0 Vid eventuell ombildning är minsta fastighetsstorlek 1000 m², PBL 4 kap. 18 § 1 st.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, 
PBL 4 kap. 6 §

a1 Strandskyddet upphävs. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Del av detaljplan som upphävs

e1 Den största tillåtna sammanlagda byggnadsaren per fastighet är 200 m²,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Byggnader ska utformas med sadel- eller pulpettak. Sadeltak ska ha taknock i
husets längdriktning.
För huvudbyggnad med sadeltak är största tillåtna taklutning 38 grader.
För huvudbyggnad med pulpettak är största tillåtna taklutning 22 grader.
Komplementbyggnad och sophus får inte överstiga en våning och med en 
högsta tillåtna byggnadshöjd 3,0 meter. Största tillåtna taklutning för 
komplementbyggnad är 27 grader.
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-08-19 Dnr KFN 2019/00004 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-08-26 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2019-06-13 enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till 

Ljungskile Ridklubb 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Expediera till 

Ljungskile Ridklubb  

sta
Maskinskriven text

sta
Maskinskriven text
8.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-08-19 Dnr KFN 2019/00003 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-08-26 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden; 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun, 

Beslut KS 2019-06-19 § 172 

Tjänsteskrivelse KLK 2019-06-04 

Tabellbilaga 

 

Detaljplan för nytt badhus, Kv. Windingsborg 1 m.fl. beslut KS 2019-06-19 § 176 

 

Kommunens delårsrapport april 2019, ekonomiskt utfall och uppföljning av 

kommunfullmäktiges styrkort 

 Beslut KF 2019-06-13 § 154 

 Beslut KS 2019-05-29 § 137  

 Tjänsteskrivelse KLK 2019-05-16 

 Kommundirektörens skrivelse 2019-05-14 

 Kommunens delårsrapport april 2019 

 

Motion om att avskaffa de legala klotterytorna  

 

Beslut KF 2019-06-13  § 144 

Beslut KS 2019-05-29 § 130 

 Tjänsteskrivelse KLK 2019-04-16 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
 

sta
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